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Algemene gegevens
Naam
Kamer van Koophandel
RSIN/Fiscaal nummer
Oprichting

: Stichting Paardenwelzijn na gedane Arbeid
: 22048822
: 8101.69.344
:

Contactgegevens

: Stichting Paardenwelzijn na gedane arbeid
p/a Manege Vosmaer
Zeedijk 3a
4698 PG Oud-Vossemeer
tel. 0166-672899
E-mail: stichtingpaardenwelzijn@hetnet.nl

Verantwoording
Bestuurssamenstelling Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid
Mevr. M. Balemans (voorzitter)
Mevr. E. van der Meijden (secretaris)
Mevr. C. Hage (penningmeester)
Mevr. D. van Hulsel (bestuurslid)
Mevr. C. Bierens (bestuurslid) – half 2017 afgetreden
Mevr. A. Reijngoudt (bestuurslid)
Mevr. A. Bezuijen (bestuurslid)
Mevr. R. Eerland (bestuurslid)

Tijdens het verslagjaar heeft het bestuur 9 overlegmomenten gehad.

Financieel verslag
De financiële verantwoording over 2017 is in een apart verslag weergegeven. Dit verslag is in te zien
op de website www.paardenwelzijn.nl/anbi/.

Missie, visie en doelstelling
Wie kent het niet, het lot van een manege paard / pony die ouder wordt? Na jaren trouwe dienst en
arbeid wordt het dier meestal afgeschreven met alle gevolgen van dien, zoals het slachthuis. Waarom
geen goed verzorgde oude dag voor zo'n paard of pony? Omdat het geld kost om in dat geval zo'n
paard / pony te onderhouden. Om deze reden hebben Marga Balemans, Christa Hage en Els van der
Meijden in augustus 2001 voor o.a. de oude paarden van "Manege Vosmaer", een stichting opgericht
onder de naam “Paardenwelzijn na Gedane Arbeid".
Ook al brengt een paard of pony geen geld meer binnen, zolang het dier geen pijn heeft mag hij blijven
leven! Hierdoor biedt manege Vosmaer , de locatie waar Stichting “Paardenwelzijn na gedane arbeid”
gevestigd is, hun klanten de mogelijkheid om zich aan een dier te hechten. Het paard komt op de eerste
plaats en wordt niet gezien als zakelijk object dat vervangbaar is bij niet functioneren.
Het doel van de stichting is:
- het bevorderen van het welzijn van met name (manege-)paarden, die door gebreken en/of ziekten
niet meer ingezet kunnen worden voor het (manege-)werk;
- (manege-)paarden een goede “oude dag” te bezorgen zonder dat die paarden daarbij ergens
anders dan op hun eigen plekje gestald hoeven te worden;
- al hetgeen voorts met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des woords;
De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere het verkrijgen van met name financiële
middelen.

Werkzaamheden van de stichting
De stichting richt zich op het geven van onderdak, (medische) zorg en liefde aan het uitgewerkte
(manege-)paard. Door het werven van middelen tracht zij deze doelstelling voort te zetten, om
zodoende alle oude manegepaarden te kunnen laten genieten van hun oude dag op die plaats waar
het paard zich prettig voelt.

Aantal paarden in de stichting gedurende verslagjaar
In 2017 waren 4 paarden in de stichting opgenomen, te weten:
Carmen
33 jaar
Elliot
31 jaar
Fellow
30 jaar
Yoshi
30 jaar

Middels de gelden die zijn opgehaald, heeft de stichting hun verzorging kunnen bekostigen.
Gedurende het verslagjaar hebben zich geen noemenswaardige medische incidenten voorgedaan.

Nieuw beschermvrouwe
Jarenlang heeft Frank Seuren zich als beschermheer verbonden aan de stichting. Doordat de heer
Seuren om gezondheidsredenen stopte met zijn werk als dierenarts, viel zijn plek open. Gelukkig is
Sabrina Jansen bereid gevonden als beschermvrouwe op te treden namens de stichting. Zij werkt als
dierenarts in de Dierenartsenpraktijk van Steenbergen.

Donateurs, schenking en sponsoring
In 2017 heeft de stichting, zoals in de voorgaande jaren, wederom gelden ontvangen van haar vaste
donateurs. Hoewel de bijdrage van de donateurs nog steeds een substantieel onderdeel uitmaakt van
de inkomsten van de stichting, is helaas een dalende trend waarneembaar.
Om de donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van het wel en wee van de
paarden van de stichting en de activiteiten die georganiseerd worden, is in 2017 gestart met het
uitbrengen van een nieuwsbrief. In het afgelopen jaar zijn er drie brieven opgesteld die per mail worden
verzonden en ook via de facebookpagina van de stichting bekend worden gemaakt.
Een nieuwe bron van inkomsten hoopt de stichting te hebben gevonden in doelshop. Door via
paardenwelzijn.doelshop.nl online te winkelen of een dienst af te nemen, doneert de koper gratis aan
de stichting zonder dat het iets extra’s kost. Deze mogelijkheid is pas aan het einde van 2017
beschikbaar gekomen, zodat nog niet te zeggen is wat de opbrengsten zullen zijn.
De opbrengsten uit de verkoop van goederen en losse foto’s zijn ook afgenomen. De stichting is in 2017
op zoek geweest naar een betrouwbare partner die voor een gunstige prijs kleding van een foto kan
voorzien. Met de verkoop van de kleding had de stichting een kleine bron van inkomsten die hopelijk in
2018 weer opgestart kan worden.
De bestuursleden blijven actief op zoek naar nieuwe manieren om in contact te komen met potentiële
donateurs. Daarnaast hebben zij oog voor financiële acties waardoor een bijdrage geleverd kan worden
aan het onderhoud en de verzorging van de paarden in de stichting.

Acties en Activiteiten
Open Dag
Zaterdagmiddag 8 april stond bol van de activiteiten in het kader van de Open Dag. De bezoekers,
zo’n 350 in totaal, hebben tegen een kleine toegangsprijs kunnen genieten van een vrijheidsdressuur,
een schriktraining en een prachtige show met zestien Friese Paarden.
Op het terrein van Manege Vosmaer werd eten en drinken aangeboden, konden ponyritjes worden
gemaakt en werden kindergezichtjes kleurrijk geschminkt. Daarnaast waren verschillende kraampjes
gevuld met goederen die te koop werden aangeboden. Natuurlijk was ook een informatiestand over de
stichting aanwezig.
Mede door de inzet van heel veel vrijwilligers was dit een enorm geslaagde dag, ook in financieel
opzicht.

Workshops
Op twee dagen in mei en juni was het wederom mogelijk voor de jongere ruiters
om deel te nemen aan de workshops verzorging. Onder ervaren begeleiding
hebben zij zich kunnen bekwamen in het borstelen, manen trekken, staart
pluizen en op- en afzadelen van de pony’s en paarden.
De deelnemers hebben het enorm naar hun zin gehad en zijn een hoop wijzer –
en met een officieel certificaat op zak – weer huiswaarts gegaan.

Opening dierenkliniek Poortvliet
Op zaterdag 3 juni opende Dierenartsenpraktijk Eiland Tholen de nieuwe kliniek in Poortvliet. De
opening was een feestelijke happening waarbij de bezoekers onder meer getrakteerd werden op een
roofvogelshow. De stichting was ook aanwezig om de jonge bezoekers een ritje op een pony te laten
maken. Daarnaast konden geïnteresseerden meer te weten komen over het bestaan van de stichting
en geld doneren of zich als donateur laten inschrijven.

Ponykamp
Vanwege het succesvolle verloop van het ponykamp in de voorgaande
jaren, is in 2017 wederom deze activiteit aangeboden. Dit keer nam een
compleet nieuwe groep jonge ruiters deel aan het kamp. De deelnemers
hebben zich geen moment verveeld door het volle en gevarieerde
programma. Ze hebben genoten van de verschillende activiteiten met de
pony’s, het spannende avondspel, de ontspanningsmomenten en het
lekkere aanbod van eten en drinken. Als het aan de deelnemers ligt, krijgt
het ponykamp in 2018 weer een vervolg. Dat bleek wel uit de reacties op
het evaluatieformulier, die overliepen van enthousiasme!
De inzet van de vele vrijwilligers die hun bijdrage hebben geleverd aan
het realiseren van het ponykamp is onmisbaar en hartverwarmend.
Daarnaast is het door de gulle bijdrage van diverse ondernemingen
(snackbar, supermarkten, bakker etc.) mogelijk de kosten laag te houden.
De opbrengst voor de stichting is hierdoor weer maximaal geweest.

Buitenrit
In het najaar was het opnieuw mogelijk om deel te nemen aan een buitenrit. Dit keer hebben de
deelnemers op zondag 15 oktober kunnen genieten van een prachtige rit langs het Schelderijnkanaal.
Met heerlijk weer is de lunch, zoals vanouds, halverwege de rit te paard genuttigd.

Acties
Rabo Clubkas Campagne
Al meerdere jaren geeft Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid zich op voor de clubkascampagne
van Rabobank (Zuidwest Brabant). Ook dit jaar heeft deze actie weer een leuk bedrag opgeleverd,
namelijk € 185,-.

PLANNEN VOOR 2018
Voor het jaar 2018 heeft de Stichting alweer diverse plannen in gedachten. Dit is een kort overzicht van
activiteiten die gaan plaatsvinden:
Mei
Mei
Mei/Juni
Juli
Oktober

Workshops toiletteren voor beginners en gevorderden
Workshop longeren
Paardencoaching
Ponykampweekend
Jaarlijkse buitenritten naar de Slikken van de Heen

Uiteraard worden steeds weer nieuwe acties uitgeprobeerd om de kas van de stichting te spekken.
Ideeën of suggesties kunnen altijd ingediend worden via het contactformulier op de website
www.paardenwelzijn.nl.
Alle donaties (hoe klein ook) zijn natuurlijk van harte welkom; Stichting Paardenwelzijn na Gedane
Arbeid garandeert dat ze goed besteed worden!

Aldus samengevat het jaar 2017
Namens het bestuur van Stichting Paardenwelzijn na Gedane Arbeid

